Tarnazsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2021.(II.03.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Tarnazsadány Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében a
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett, valamint 2020. évi CIX.
törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli
intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben
foglaltakra valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános szabályok
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a tarnazsadányi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület
gyakorolja.
2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva
kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint
kell alkalmazni.
(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet
megindítani.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –
igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon
szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre
vonatkozóan kell kitölteni.
(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől
számított 8 munkanapon belül meg kell tenni.
(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.

3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban
feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást
adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.
5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, tárgyhó végéig kell folyósítani.
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat rendezi.
(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól
illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét
kell folyósítani.

II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan 25. § bekezdés
alapján - eljárási szabályokat határoz meg.
7. § A pénzbeli települési támogatás formái:
a) eseti települési támogatás:
aa) települési létfenntartási támogatás,
ab) települési temetési támogatás;
ac) települési támogatás elemi kár elhárításához,
ad) gyermekek beiskolázási támogatása
ae) települési megélhetést támogató pénzbeni támogatás
af) 65. év feletti személyek támogatása
ag) továbbtanulást segítő támogatás
b) rendszeres települési támogatás:
ba) települési létfenntartási támogatás.
bb) települési lakásfenntartási támogatás.
1. Települési létfenntartási támogatás
8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg,
egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja
meg,
(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást meg lehet állapítani a 8. § (1) bekezdésben
meghatározott feltételeken túl
a) annak az egyedülállónak, aki 500.000 Ft-ot el nem érő vagyonnal rendelkezik, vagy
b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó vagyon értéke nem éri el a 500.000 Ft-

ot.
(3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.
(4) A települési létfenntartási támogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás
formájában.
Akinek több ingatlan van a tulajdonában, az nem kaphat támogatást.
9. § (1) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum három alkalommal
lehet adni.
(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális összege
40.000 Ft.
10. § Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 5 napon belül a polgármester dönt.
11. § (1) A rendszeres települési létfenntartási támogatás összegét havonként azonos, illetve
különböző mértékben is meg lehet állapítani.
(2) Rendszeres települési létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legalább 5 és maximum
12 hónapra lehet megállapítani.
(3) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás maximális összege
8000 Ft.
(4) A rendszeres települési létfenntartási támogatást éven belül csak egyszer lehet megállapítani.
12. § A rendszere települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 5 napon belül a polgármester
dönt.

2. Települési temetési támogatás
13. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a akinek a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól,
hogy az elhunyt tarnazsadányi állandó lakhellyel rendelkező személy eltemettetésére köteles, vagy
tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.
(2) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet
a) a temetési költségek utólagos megtérítésére.
(3) A támogatás összegét kérelmenként 50.000,- Ft összegben kell megállapítani.
(4) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a
vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát,
valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(5) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 5 napon belül a polgármester dönt.
3. Települési támogatás elemi kár elhárításához
14. § (1) Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás,
talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.
(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 100.000 Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak
egyszer lehet támogatást adni.
(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

a) kérelmező lakhatását biztosító saját tulajdonú ingatlan elemi kárt szenvedett, és
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró
más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és
c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős – 500.000 Ft-ot elérő egyéb ingó és ingatlan –
vagyona, és
d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
120 %-át nem haladja meg,
(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A
kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem
elutasítását vonja maga után.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó
nyilatkozatokat.
(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy
a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy
nem megfelelő mértékben vett részt.
(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat
képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.
(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat
kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja
valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.
(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint
használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell
kötelezni a támogatás megtérítésére.

4. Gyermekek beiskolázási támogatása
15. § (1) Gyermekek beiskolázási támogatásara jogosult az a személy, aki Tarnazsadány település
és más települések intézményeibe járó óvodás, általános és középiskolás korú gyermekek
vonatkozásában nyújtja be kérelmét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást igénylő kérelmező, ha a családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg,
(3) A gyermekek beiskolázási támogatásara eseti jelleggel kell nyújtani A támogatást egy naptári
évben egy alkalommal lehet megállapítani, a kérelem beadási határideje minden év 09.01-től 09.15ig, a Tarnazsadány település és más települések intézményeibe járó óvodás, általános és
középiskolás korú gyermekek vonatkozásában.
(4) Az egy alkalommal megállapított gyermekek beiskolázási települési támogatás maximális
összege 20.000,- Ft.
(5) A támogatás folyósításának határideje minden év szeptember 30.
(5) A gyermekek beiskolázási települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 5 napon belül a jegyző dönt.

5. Települési lakásfenntartási támogatás
16. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás,
melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételek.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A kérelmezőnek a kérelemhez kötelezően csatolni az előző negyedéves szemétszállítási díj
befizetését igazoló csekket, gázfűtés esetén a havi gázszámlát, valamint számlával igazolnia kell a
havi lakásfenntartási kiadásait.
(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: szemétszállítás befizetését
igazoló csekk, a víz- és gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díja, a lakbér, az
albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, a közös költség, és a tüzelőanyag ára. A
támogatás megállapítását követően annak tovább folyósításának feltétele, hogy minden negyedévet
követő hónap 15-kéig kötelezően csatolandó az előző negyedéves
szemétdíj befizetését igazoló csekk. Amennyiben a támogatásban részesülő a kötelezettségének
nem tesz eleget, a támogatás megszüntetésre kerül.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási
kiadásokat minimum kettő darab közüzemi számlával igazolni tudja a kérelmező, amelyeknek
összege érjel a kapott támogatás összegét.
(6) A kérelem benyújtásának határideje tárgyhó 20-dika
17. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet
nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 2 és maximum 12 hónapra lehet
megállapítani.
(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 8.000 Ft.
(3) életvitelszerűen lakott ingatlanra havi 8. 000 Ft
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolt kiadás mértéket.
18. § A Képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg:
a) tiszta legyen
aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház),
ab) a ház udvara, kertje,
ac) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,
b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,
c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,
d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.
19. § (1) A 21. § a) pont aa) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) a ház valamennyi helyiségének padozata tiszta, és
b) a ház berendezéseinek, felszereléseinek felülete portalan, és
c) a nyílászárók tiszták
(2) A 18. § a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban található,
és
b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente legalább 2 alkalommal történő
kaszálást kell érteni az alábbi időpontokban
ba) az első kaszálás ideje június 1-je és június 30-a között, míg
bb) a második kaszálás ideje szeptember 1-je és szeptember 30-a között, és
c) csak fedett melléképületben találhatóak olyan eszközök, berendezések vagy egyéb holmik,

melyek eredeti rendeltetésüknek megfelelően fedett helyen történő tárolást igényelnek, és
d) az udvarban, kertben nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék, és
e) az udvarban, kertben az udvar és kert összterületének maximum 10- %-át kitevő alapterületén
van használaton kívüli fémtárgy, tüzelő anyag, építési anyag, és
f) a kerti hulladék csak komposztáló helyen kerül tárolásra, és
g) az udvarban és kertben nincsenek lábon álló, elszáradt fás szárú növények, és
(3) A 21. § a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) szilárd kommunális hulladéktól mentes a házzal érintett ingatlan (továbbiakban: ingatlan)
kerítéssel - kívül - határos területe és a járda, és
b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, mely alatt
évente legalább 2 alkalommal történő kaszálást kell érteni (2) bekezdés ba) és bb) pontokban
meghatározott időpontokban, és
c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, és
d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása legkésőbb november 30-ig megtörténik, és
(4) A 18. § b) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) az ingatlanon a csapadékvíz elvezetés megoldott, és
b) a házon, a melléképületeken, az udvaron tárolt eszközökön, kerítéseken nem lehet észlelni –
anyagi jellegű kiadást nem igénylő – karbantartási, javítási munkák elvégzésének hiányát, valamint
balesetveszélyes állapotot.
(5) A 18. § c) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha a ház megfelel az építésügyi
jogszabályok szerinti lakásfennmaradási engedély kiadási feltételeinek.
(6) A 18. § d) pontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha
a) a ház tulajdonosa elvégzi a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése szerinti
egészségügyi kártevők elleni védekezést, és
b) a ház lakhatásra használt helyiségei, valamint élelmiszer tárolására használt helyiségei
higiénikusak.
20. § A 18. §-ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott
lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.
21. § A jegyző a 18. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet
a) 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel
aa) a 18. § (1) bekezdésében,
ab) a 18. § (2) bekezdés a) pontjában,
ac) a 18. § (3) bekezdés a) és c) pontjában;
b) 15 napos határidő kitűzésével szólítja fel
ba) a 18. § (2) bekezdés c)–g) pontjában,
bb) a 18. § (4) bekezdésében,
bc) a 18. § (5) bekezdésében,
bd) a 18. § (6) bekezdésében;
c) legalább 5 napos határidővel, de a kötelezettség jellegét figyelembe véve szólítja fel
ca) a 18. § (2) bekezdés b) pontjában,
cb) a 18. § (3) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor.
22. § A települési lakásfenntartási támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 5 napon belül a Jegyző dönt.

6. Települési megélhetést támogató pénzbeni támogatás
23. § (1) Az megélhetést támogató pénzbeni támogatás a családok élelmiszer költségeinek
csökkentésére szolgáló támogatás.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden életvitelszerűen lakott
ingatlanonként egy család kérelmezheti.
(3) Az megélhetést támogató támogatás iránti kérelmeket minden év március 15-ig és október 15ig kell benyújtani.
(4) A támogatás mértéke Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden
életvitelszerűen lakott ingatlanonként egy család esetében maximum 8.000 Ft .
(5) A támogatás folyósításának határideje minden év április 10 és november 10.
(6) A megélhetést támogató pénzbeni támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 15 napon a belül a polgármester dönt.
(7) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
7. 65. év feletti személyek támogatása
24.§ (1) 65. év feletti személyek támogatása jogosult az a személy aki, a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által A tárgy évre kiállított igazolás alapján öregségi nyugdíjban
részesül, illetve határozattal igazolja, hogy időskorúak járadékában részesül.
(2) 65. év feletti személyek támogatása iránti kérelmeket minden év június 03-tól június 14-ig kell
benyújtani.
(3) A támogatás mértéke Az (1) bekezdés alkalmazásában minden kérelmező esetében maximum
10.000 Ft..
(4) A támogatás folyósításának határideje minden év július 15.
(5) A 65. év feletti személyek támogatása megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 20 napon a belül a polgármester dönt.
8. Továbbtanulást segítő támogatás
25.§ (1) Azok a személyek jogosultak a támogatás igénybevételére, akik a tárgyévben főiskolai,
gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányaikat befejezték. Valamint aki alap C,
Közép C. és felsőfok C nyelvvizsgát tett. A támogatás a továbbtanulást segíti valamint a munka
világában történő elhelyezkedést.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden tanulmányait befejező első
bizonyítvány, illetve oklevelet megszerző tarnazsadányi lakos.
(3) A továbbtanulást segítő támogatás iránti kérelmet minden év december 15-ig-ig lehet
benyújtani.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult ahol a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A kérelmező a tanulmányainak befejezéséről szóló
oklevél illetve bizonyítvány becsatolja, valamint a nyelvvizsga
(5) A támogatás mértéke: főiskolai oklevél esetén egyszeri 100.000,- Ft, gimnáziumi érettségi
bizonyítvány valamint szakközépiskolai érettségi bizonyítvány esetén egyszeri 75.000,- Ft
szakiskolai bizonyítvány esetén egyszeri 50.000,- Ft. Alapfokú C nyelvvizsga esetén: 15.000,középfokú G nyelvvizsga eseté 30.000,- Ft, felsőfokú C nyelvvizsga esetén 45.000,- Ft egyszeri
támogatás igényelhető.
(6) A támogatás folyósításának határideje minden év december 20
(7) A ) A továbbtanulást segítő támogatásról az önkormányzat képviselő-testületének

felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 15 napon a belül a polgármester dönt.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
26. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
a) szociális tüzelő támogatás
b) szociális élelmiszer csomag támogatás
c) köztemetés
d.) a családok házszám tábla kihelyezésének támogatás
9. A családok házszám tábla kihelyezésének támogatás
27. § (1) Természetben nyújtott házszám tábla kihelyezésének támogatás az ingatlanok
beazonosítását szolgáló támogatás.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden életvitelszerűen lakott
ingatlanonként egy család kérelmezheti.
(3) A családok házszám tábla kihelyezésének támogatás iránti kérelmeket minden év 06.15.-ig
kell benyújtani.
(4) A támogatás mértéke maximum 2000,- Ft értékű házszám tábla
(5) A támogatás folyósításának határideje minden év július 10.-ke.
(6) A (4) bekezdés alapján a támogatás felhasználását a polgármester 30 napon belül ellenőrzi.
Amennyiben nem saját célra történik a felhasználás, a támogatást 30 napon belül vissza kell fizetni.
(7) A családok házszám tábla kihelyezésének támogatás megítéléséről az önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 15 napon a belül a
polgármester dönt.
(8) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
10. Szociális élelmiszer csomag támogatás
28. § (1) Természetben nyújtott szociális ellátás a családok élelmiszer költségeinek csökkentésére
szolgáló támogatás.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden életvitelszerűen lakott
ingatlanonként egy család kérelmezheti.
(3) A szociális élelmiszer csomag támogatás iránti kérelmeket minden év február 15-ig november
20-ig kell benyújtani a határidő jogvesztő.
(4) A támogatás mértéke Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult minden
életvitelszerűen lakott ingatlanonként egy család esetében maximum 8.000 Ft értékű csomag.
(5) A támogatás folyósításának határideje minden év február 28 –ig és december 20-ig. .
(6) A (4) bekezdés alapján a támogatás felhasználását a polgármester 30 napon belül ellenőrzi.
Amennyiben nem saját célra történik a felhasználás, a támogatást 30 napon belül vissza kell fizetni.
(7) A A szociális élelmiszer csomag támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben 15 napon a belül a polgármester dönt.

(8) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
11. Települési hulladékszállítást elősegítő támogatás
29. § (1) Települési hulladékszállítást elősegítő támogatásra jogosultak azok a személyek, akik
állandó lakcímmel, vagy tartózkodási lakhellyel rendelkeznek Tarnazsadány községben.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a egy ingatlanra csak egy igény nyújtható be, ha a kérelmező
háztartásában nem rendelkezik a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatáshoz –
szemétszállatáshoz - szükséges szelektív gyűjtő edénnyel.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a helyben elismert
a) szelektív gyűjtő edény mérete :120 liter
(4) A kérelem beadási határideje: minden év augusztus 10
(5) A támogatás folyósításának határideje minden év szeptember 30.
(6) Települési hulladékszállítást elősegítő támogatásra tekintettel kérelmezett települési támogatás
megítéléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt a kérelem
beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.
(7) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
12. Köztemetés
30. § (1) Az Szt. 48.§ (4) bekezdésében meghatározott térítési kötelezettség alól mentesítendő az,
aki Tarnazsadányi lakóhellyel rendelkezik és az elhunyt Tarnazsadányi lakos eltemettetéséről
gondoskodott, és akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, valamint a köztemetés költségének megtérítése
megélhetését súlyosan veszélyezteti. A köztemetést a polgármester állapítja meg és biztosítja az
Sztv. 48.-ában foglaltak szerint.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
31. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében
a) az étkeztetés, és
b) a családsegítés, és
c) a házi segítség nyújtás
szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.
(2) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani
a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy
b) az ellátást az (1) bekezdés a), b) és c) pontja esetében rendkívüli időjárási helyzet indokolja,
vagy
c) Tarnazsadány Község Önkormányzata az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást a Dél-Hevesi
Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal (3360. Heves, Erzsébet tér 2.) kötött

megállapodás révén látja el.
(3) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek
megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását követő 2
hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei továbbra is
fennállnak.
(4) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:
a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond
(5) A szociális törvényben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a szociális
törvény és e rendelet megsértésével nyújtott szociális alapszolgáltatást a (4) bekezdés a) pontja
szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt
kötelezni kell az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. Az ellátás megszüntetését
és az esetleges megtérítési kötelezettséget határozatba kell foglalni.
32. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92.
§ (2) bekezdés f) pontja alapján a 4/2016. ( II.22.) rendeletben állapította meg.
13. Étkeztetés
33. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkezéséről a szociális
étkeztetés biztosításával gondoskodik.
(2) Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik:
a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban
(átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék,
rendszeres szociális járadék, központi szociális segély ) vagy,
b) fogyatékossági támogatásban, vagy
c) aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy
d) a háziorvos, illetve kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes
ellátni.
(3) Az étkezés történhet:
a) jogosult általi elvitellel
• házhoz szállítással, különösen a 35. § (2) bekezdés d) szerinti jogosult esetén
14. Házi segítségnyújtás
34. § (1) Házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről kell gondoskodni, akik időskorúak,
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a
pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek,
de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekről, akik ezt az ellátási formát igényli, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
(2) Házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek
kielégítése a cél, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A
szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybevevőjével segítő kapcsolat kialakítására és
fenntartására törekszik:
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei:

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában
és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való
segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való
kompetencia határáig)
(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az

igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
(4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi,
mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
(5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi
4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi
ellátás igénybevételének lehetőségéről.
(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 3 hónapra a gondozási szükséglet
vizsgálata nélkül is nyújtható.
15. Családsegítés
35. § (1) A családsegítő szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének
megőrzése, a krízis megelőzése, valamint a problémák megszüntetésének elősegítése.
(2) A Családsegítő Szolgálat rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal
annak érdekében, hogy a pénzbeli, illetve természetbeni támogatások minél hatékonyabb segítséget
nyújtsanak az arra rászorulóknak.

V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
36.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
37. § E rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba.
38. § Hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló
XI.04 .) önkormányzati rendelet.
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P.H.

Koczka Ferenc
polgármester

Ádám Zsuzsanna
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet a Tarnazsadány Közös Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Tarnazsadány, 2021.február 3.-án.
P.H.
.
Ádám Zsuzsanna
jegyző

